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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE  

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE  

 

Clasa: a VII-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Unitatea de învăţare: „Iubirea lui Dumnezeu și răspunsul omului” 

Titlul lecţiei: Biserica - lăcaș de închinare și de sfințire a omului 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competenţe specifice vizate: 

 1.2. Compararea unor modalități diverse de manifestare a vieții religioase sau a unor aspecte 

de învățătură religioasă; 

 1.3. Analizarea unui mesaj moral-religios, comunicat în forme variate; 

 3.1. Argumentarea importanței respectului pentru diversitate şi a comunicării între persoane/  

grupuri; 

 

Activități de învățare recomandate: 

o realizarea unor prezentări pe tema lucrării Sfântului Duh în viața Bisericii şi a omului, 

utilizând diferite tipuri de materiale-suport 

o stabilirea de corespondențe între icoane şi texte biblice referitoare la marile sărbători 

creştine 

o participarea la discuții privind importanța comunicării şi a respectului pentru diversitate, 

pornind de la situații concrete, filme, povestiri, imagini, pilde biblice  

 

Designul activității de învățare online 

 

Titlul exercițiului: 

Biserica - lăcaș de închinare și de sfințire a omului - Religie ortodoxă, clasa a VII-a 

 

Definirea cerinței:  
Repartizează  corect  ÎNVĂȚĂTURILE  ADEVĂRATE  și  FALSELE  ÎNVĂȚĂTURI  și  vei 

descoperi o frumoasă imagine din interiorul bisericii: 

 

Grupe de noțiuni și noțiuni:  

VALORI ADEVĂRATE: 

a) Biserica este locul de întâlnire duhovnicească, Hristos fiind permanent prezent până la 

sfârșitul veacului (Mt. 28,20) 

b) Biserica este instituția divină-umană, întemeiată de Dumnezeu Omul, pentru mântuirea și 

sfințirea omului. 

c) Biserica văzută a fost întemeiată la Cincizecime când Duhul Sfânt S-a pogorât peste Sfinți 

Apostoli. 
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d) În timpul Sfintei Liturghii, Mântuitorul se jertfește prin prefacerea darurilor (pâinea și vinul) 

în Trupul și Sângele Său. 

e) Biserica se numește lăcaș de închinare pentru că în ea se săvârșesc Sfintele Taine. 

 

FALSE VALORI: 

a) Biserica nu a fost întemeiată spre Sfințirea și mântuirea oamenilor. 

b) Din biserică nu fac parte oamenii de aceiași credință și care se împărtășesc cu aceleași Sfinte 

Taine. 

c) În Biserică în timpul Sfintei Liturghii, Mântuitorul nu se jertfește pe Sfânta Masă prin 

prefacerea  darurilor(a pâinii și a vinului) în Trupul și Sângele Său. 

d) Pictura religioasă nu se realizează în scopul comuniunii cu Dumnezeu și cu Sfinții Săi. 

e) În Sfântul Altar, pe Sfânta Masă, nu se află cele mai importante obiecte de cult. 

 

Feedback 

Felicitări!   

Ți-ai însușit cunoștințele!  

 

Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare online: 
Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu de tip „Puzzle”. 

Puzzle-ul  este format dintr-o parte tip meniu unde sunt scrise două cuvinte sau noțiuni cheie iar sub 

acestea se găsesc mai multe piese de puzzle, fiecare reprezentând o valoare sau o falsă valoare. 

Printr-un click se selectează o sarcină de grupare care se albăstrește, apoi se selectează pe rând 

piesele de puzzle care corespund acesteia. Dacă este o alegere corectă (răspuns corect), piesele 

dispar; dacă răspunsul este incorect, piesele rămân pe poziție. La final elevul primește un feedback  

și i se va descoperi imaginea cu Biserica Sfântului Mormânt. 

 

Activitatea de învățare: este realizată pentru învățarea online și offline, prezentată  în două 

variante: LearningApps și Word. Se completează în format electronic pe următorul link: 

Link web: https://learningapps.org/display?v=pohebd80a20 

 Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pohebd80a20 

  
Webografie/Sitografie: evidențierea site-urilor folosite în construirea propriului demers didactic 

 

1. 

 

Antet – https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-articol-

colorbox/public/articol/2016/10/naos.jpg?itok=Q2-yr0Ms, accesată la 28.11.2020, ora 23:53 

2. Imagine 1- 
http://www.parohiacopou.ro/sites/default/files/images/2017/02/parastas_vatopedi.jpg,  data 

31.10.2020, ora 15:45. 
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